SUBSIDIEREGLEMENT

Subsidie voor de plaatsing van een thermische
zonne-installatie, vloerisolatie, muurisolatie, dak- en
zoldervloerisolatie, superisolerende beglazing, een
condensatieketel op aardgas of stookolie en een
hemelwaterinstallatie
Artikel 1

Definities
 K-waarde: de K-waarde geeft de globale isolatiewaarde van een gebouw weer.
Hoe lager de K-waarde, hoe beter het gebouw geïsoleerd is en hoe minder
warmteverliezen er zijn. De K-waarde wordt berekend aan de hand van de Uwaarde van de aparte constructieonderdelen (vloer, dak, wand…).
 U-waarde of warmtedoorgangscoëfficiënt: de U-waarde is net als de K-waarde een
graadmeter voor isolatiewaarde. In tegenstelling tot de K-waarde geeft de Uwaarde de isolatiewaarde van een bepaald onderdeel van de woning weer. In de
praktijk wordt de U-waarde vaak gebruikt om het isolerend vermogen van glas
voor te stellen.
 Lambdawaarde: de lambdawaarde van een isolatiemateriaal geeft aan in welke
mate het materiaal de warmte geleidt. Ze wordt uitgedrukt in W/mK. Hoe kleiner
de lambdawaarde, hoe beter het materiaal isoleert.
 R–waarde of warmteweerstand: de warmteweerstand Rd (in m² k/W) geeft het
weerstandsniveau weer van een isolatiemateriaal voor het doorgeven van
warmte. Hoe hoger de Rd, hoe kleiner het warmteverlies doorheen het
materiaal.
 Thermische zonne-installatie: een installatie die zonnewarmte opvangt, opslaat
en verdeelt.

Artikel 2

Subsidiebedragen
Een subsidie wordt verleend voor het plaatsen van een thermische zonne-installatie,
het aanbrengen van vloerisolatie, muurisolatie, dakisolatie of zoldervloerisolatie,
superisolerende beglazing, de plaatsing van een condensatieketel op aardgas of
stookolie en de plaatsing van een hemelwaterinstallatie.
Deze subsidie bedraagt:
 thermische zonne-installatie: 15% op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) van
een thermische zonne-installatie voor de verwarming van sanitair water of van
woningen, met een maximum van 500 euro per adres;
 vloerisolatie: 5 euro per geplaatste m² vloerisolatie (inclusief btw en plaatsing)
met een maximum van 250 euro per adres;
 muurisolatie: 5 euro per geplaatste m² muurisolatie (inclusief btw en plaatsing)
met een maximum van 250 euro per adres;
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 dakisolatie of zoldervloerisolatie: 5 euro per geplaatste m² dakisolatie of
zoldervloerisolatie (inclusief btw en plaatsing) met een maximum van 250 euro
per adres;
 superisolerende beglazing:
 12 euro per geplaatste m² superisolerende beglazing met een maximum van
250 euro per adres (inclusief btw en plaatsing) voor de plaatsing van
superisolerende beglazing met een U-waarde gelijk aan of lager dan 1,1
W/m²K en hoger dan 0,8 W/m²K;
 15 euro per geplaatste m² superisolerende beglazing met een maximum van
250 euro per adres (inclusief btw en plaatsing) voor de plaatsing van
superisolerende beglazing met een U-waarde gelijk aan of lager dan 0,8
W/m²K;
 condensatieketel op aardgas: 125 euro per adres voor de plaatsing van een
condensatieketel op aardgas;
 condensatieketel op stookolie: 125 euro per adres voor de plaatsing van een
condensatieketel op stookolie;
 hemelwaterinstallatie: 500 euro per adres voor de plaatsing van een
hemelwaterinstallatie.
Elke subsidie kan slechts eenmaal per adres worden toegekend. Een combinatie van
verschillende subsidies voor verschillende investeringen is toegestaan.
Artikel 3

Kredieten
a) Indien het totaalbedrag van het aantal aanvragen het totaal van het in de
begroting voorziene bedrag overstijgt, zal het toekennen van de subsidies
verlopen in functie van de datum van aanvraag tot uitputting van het totaal in
de begroting voorziene bedrag voor het betrokken dienstjaar.
b) Indien het totaal in de begroting voorziene bedrag tijdens het betrokken
dienstjaar niet is uitgeput, wordt een bedrag ten behoeve van de goedgekeurde
dossiers van installaties die tijdens het volgende jaar worden gefactureerd,
overgeheveld naar het volgende dienstjaar.

Artikel 4

Voorwaarden gebouw
Enkel installaties die geplaatst worden in wettelijk vergunde gebouwen die volledig
op het grondgebied van Denderleeuw liggen komen in aanmerking voor subsidie.
Om te kunnen genieten van de premies voor vloerisolatie, muurisolatie, dakisolatie,
superisolerende beglazing en een condensatieketel op aardgas of stookolie dient de
woning waarin de werken worden uitgevoerd minstens 25 jaar oud te zijn.
Deze bepaling geldt niet voor thermische zonne-installaties.
Voor hemelwaterinstallaties wordt verwezen naar de specifiek van toepassing zijnde
stedenbouwkundige voorschriften uit de stedenbouwkundige verordening.

Artikel 5

Voorwaarden bij subsidieaanvragen anders dan de gemeentelijke subsidie
De gemeentelijke toelage kan gecumuleerd worden met andere bouw- of
renovatiesubsidies, op voorwaarde dat het totaalbedrag van de bekomen subsidies
80% van de totale investeringskost niet overschrijdt. Indien dit percentage
overschreden wordt, zal het bedrag van de gemeentelijke subsidie verminderd
worden tot een gecumuleerde subsidie van 80%.

Artikel 6

Aanvrager
De subsidies worden toegekend aan de aanvrager. Deze persoon dient gerechtigd
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te zijn tot het (laten) plaatsen of uitvoeren van de installatie of toepassing waarvoor
de aanvraag wordt ingediend. Als gerechtigd wordt beschouwd:
a) de eigenaar van het gebouw;
b) de gebruiker of huurder van het gebouw. In dergelijk geval dient de eigenaar
het aanvraagformulier voor akkoord te ondertekenen.
Artikel 7

Technische voorwaarden
De plaatsing van de installatie moet geschieden in overeenstemming met
bestaande wetten, reglementen, verordeningen, gebruiken en regels van goed
vakmanschap.
a) Thermische zonne-installaties
 Thermische zonne-installaties dienen geïnstalleerd te worden conform de
technische voorlichting 212 van het WTCB ‘Lleidraad voor de installatie van
zonneboilers’.
 De collector dient getest te zijn volgens en conform te zijn aan EN 12975 of
één systeem uit het gamma geprefabriceerde systemen dient getest te zijn
volgens en conform te zijn aan EN 12977.
 Plaatsing dient te gebeuren door een aannemer.
b) Vloerisolatie-muurisolatie-dakisolatie-superisolerende beglazing
 Bij de subsidieaanvraag dient een aankoopfactuur van het isolatiemateriaal te
worden gevoegd.
 De aankoopfactuur dient volgende gegevens te vermelden:
 merk isolatiemateriaal
 soort isolatiemateriaal (natuurlijk of synthetisch)
 type isolatiemateriaal
 R waarde bij vloerisolatie, muurisolatie of dakisolatie
 U-waarde bij superisolerende beglazing
 aantal m²
 dikte van het isolatiemateriaal bij vloerisolatie, muurisolatie of dakisolatie.
 De warmteweerstand (Rd) van de aangebrachte vloerisolatie dient groter dan
of gelijk te zijn aan 2 m² K/W, bepaald volgens de richtlijnen van NBN B62-002.
De R-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden
om aan de minimumeis van 2 m² K/W te komen. De premie voor vloerisolatie
wordt enkel toegekend voor isolatiemateriaal dat wordt aangebracht op een
vloer gelegen boven volle grond of boven een kelder.
 De warmteweerstand (Rd) van de aangebrachte muurisolatie dient groter dan
of gelijk te zijn aan 1,7 m² K/W, bepaald volgens de richtlijnen van NBN B62002. De R-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend
worden om aan de minimumeis van 1,7 m² K/W te komen. Onder muurisolatie
wordt zowel spouwisolatie als isolatie langs de buitenzijde van de muur
begrepen. Isolatie langs de binnenzijde van de muur wordt niet
gesubsidieerd.
 De warmteweerstand (Rd) van de aangebrachte dakisolatie of
zoldervloerisolatie dient groter dan of gelijk te zijn aan 4 m² K/W, bepaald
volgens de richtlijnen van NBN B62-002. De R-waarde van een bestaande
isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 4 m²
K/W te komen.
Voor isolatie tussen de kepers dienen zachte isolatiematerialen gebruikt te
worden.
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 De U-waarde van superisolerende beglazing mag niet groter zijn dan 1,1
W/m²K. Bij de bepaling van het subsidiebedrag wordt rekening gehouden
met de effectieve U-waarde van de beglazing:
 indien het glas een U-waarde heeft die gelijk of lager is dan 1,1 W m²K en
hoger dan 0,8 W/m²K wordt een premiebedrag van 12 euro per m²
toegekend, met een maximum van 250 euro;
 voor glas met een U-waarde lager dan of gelijk aan 0,8 W/m²K wordt een
premiebedrag van 15 euro per m² toegekend met een maximum van 250
euro.
c) Condensatieketel op aardgas en stookolie
 Plaatsing dient te gebeuren door een aannemer.
 De installatie dient in overeenstemming te zijn met de norm NBN B61-002.
 De ketel dient voorzien te zijn van een CE-markering en te voldoen aan de
rendementseisen voor nieuwe gasgestookte of oliegestookte condenserende
verwarmingsketels, zoals opgenomen in het KB van 18 maart 1997.
d) Hemelwaterinstallatie
 De plaatsing van een hemelwaterinstallatie dient te voldoen aan de
voorwaarden van de stedenbouwkundige verordening en het
subsidiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van
24/11/2011.
Artikel 8

Indienen aanvraag
a) De aanvraag dient te worden ingediend bij het gemeentebestuur van
Denderleeuw op een door de gemeente ter beschikking gesteld
aanvraagformulier. Dit formulier kan eveneens gedownload worden op de
gemeentelijke website www.denderleeuw.be.
b) De aanvrager dient het subsidieaanvraagdossier in nadat de installatie volledig
uitgevoerd en bedrijfsklaar is of de werken uitgevoerd zijn.
Dit dossier bevat een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde installatie
alsook de kopies van de facturen met betrekking tot de installatie. Deze facturen
mogen maximum 12 maanden oud zijn op het moment van indienen van de
aanvraag.
Binnen de 60 werkdagen wordt de aanvrager schriftelijk door het
gemeentebestuur in kennis gesteld of de subsidie al dan niet werd
goedgekeurd.
Indien de subsidieaanvraag werd afgewezen, blijkt de reden tot weigering
(bijvoorbeeld omdat de budgetten voor dat jaar uitgeput zijn, of omdat de
toepassing niet beantwoordt aan de voorschriften van dit reglement, of omdat
er onvoldoende garanties zijn voor de kwaliteit) duidelijk uit de motieven van
het schrijven van het gemeentebestuur. De subsidie zal binnen een redelijke
termijn na het indienen van de facturen worden uitbetaald na beslissing van het
college van burgemeester en schepenen.

Artikel 9

Uitbetaling
Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht om uitbetaling
van de subsidie te weigeren of uit te stellen indien de installatie niet beantwoordt
aan de voorwaarden van het gemeentelijke subsidiereglement. Bij deze beslissing
zal het college zich laten leiden door het rapport dat opgesteld werd na een bezoek
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ter plaatse door een bevoegde persoon die door het gemeentebestuur werd
aangeduid.
De aanvrager wordt schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing van het college
van burgemeester en schepenen.
Artikel 10

Begrotingspost
Het nodige krediet is voorzien in de begroting onder art 8791/331-01, zijnde
subsidies voor installaties voor duurzame energie.

Artikel 11

Termijnen en inwerkingtreding subsidiëring
Dit besluit treedt in werking op 1 april 2012.
Het subsidiereglement voor het plaatsen van een thermische zonne-installatie,
aanbrengen vloerisolatie, muurisolatie, dak- of zoldervloerisolatie, superisolerende
beglazing, de plaatsing van een condensatieketel op aardgas of stookolie en de
plaatsing van een hemelwaterinstallatie goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 27 mei 2010 en het gemeentelijk subsidiereglement inzake het
installeren bij bestaande woningen van een hemelwaterinstallatie en/of
infiltratievoorziening voor niet-verontreinigd hemelwater, goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 28 juni 2005 wordt opgeheven met ingang van
en vervangen door huidig reglement en het aangepast subsidiereglement inzake
hemelwaterinstallaties, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24
november 2011.

Goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 24 november 2011.
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